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Tekst en foto’s: Janny Bosman

DE BESTE DUIKSTEK VOOR ZEEPAARDJES

Z

o tussen mei en november is
het de laatste jaren algemeen
bekend onder de duikers in de
Oosterschelde. Er zijn zeepaardjes!
Voordat ik met duiken begon, had ik
geen benul van hun bestaan hier in
Nederland. Zeepaardjes, die zie je
enkel in het buitenland. Die komen
niet voor in ons kikkerlandje. Maar nu
ben ik er maar wat blij mee dat ze wel
degelijk aanwezig zijn. En hoe! Elk jaar
zie ik meerdere kortsnuitzeepaardjes
(Hippocampus hippocampus),
de soort die in de Oosterschelde
rondzwemt. Ze verblijven buiten de
wieren in de oeverzone ook graag
op de sepiastokjes en de touwen van

de mosselhangculturen. Maakt het
dan nog uit welke duikstek, even los
van de getijden-invloed, die je het
beste kunt bezoeken? Het antwoord
is NEE. Noem de duikstekken maar
op, de kortsnuitzeepaardjes zitten er.
Dat neemt niet weg dat het zoeken
naar ze vaak een uitdaging is. De
onderlinge uitwisseling van informatie
tussen duikers helpt natuurlijk en
wat te denken van alle beelden die op
Facebook voorbijkomen? Dat prikkelt
de duikers enorm. Eenmaal gevonden,
dan waan je je voor even in tropische
oorden. Ik word altijd overspoeld met
een heel blij gevoel. Een van mijn
mooiste duiken was bij Sint-Annaland.

Het is najaar en we komen spontaan een
zeepaardje tegen. Zo’n onverwachte
ontmoeting, zonder aangeboden
routeplanner, is toch wel het
allerleukste! Het is een prachtig gezicht
om dit zeepaardje tussen de aanwezige
sponzen te zien. Een geluksmoment,
want opvallen doen ze nauwelijks in
de druk aanwezige begroeiing. En
hij zit daar prima: genoeg voedsel en
lekker gecamoufleerd. Dat wij helemaal
enthousiast het water uitkomen, zal
geen verrassing zijn. Het zijn voor veel
duikers de lievelingen van het Zeeuwse
water. Ongelooflijk, wat kunnen de
zeepaardjes zich schuilhouden. En
eigenlijk is dat wel zo goed!

HOLLANDSE GALERIJ
DER GROTEN

Waar Janny Bosman de afgelopen maanden heeft
gedoken? Wij kijken denkbeeldig mee via de zoeker op
het onderwaterhuis wat er zoal in beeld kwam. Met soms
herkenbare beelden, maar er zitten ook zeker juweeltjes
tussen. Alles oké? . . . duiken maar. Deze maand deel 2.
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G
DOL OP DAHLIA’S

K

ijk, dat noem ik nog eens een geweldig foto-onderwerp!
Ik kan alle tijd nemen om deze anemoonsoort te
fotograferen: de zeedahlia (Urticina felina). De
kleurvariaties zijn groot, waardoor de foto’s vaak aantrekkelijk
overkomen. De ene keer fotografeer ik mét de snoot op de
flitser om accent te leggen, dan weer zónder om de sfeer te
laten proeven in het totaalplaatje. Zeedahlia’s... wij maken
er regelmatig een hele duik voor en bij de Nieuwe Kerkweg
zwemmen we zelfs onze ‘dahlia-route’. Tijdens duiken bij de
Blokkendam is het ook een hoogtepunt en omdat er meerdere
staan, is het lastig om ‘de mooiste van deze duik’ te bepalen.
Verderop staan nog meer en die zijn ook prachtig! Geen keuzestress, maar zeker een luxe. Zeedahlia’s hebben voor duikers
een grote aantrekkingskracht, dat geldt zeker ook voor mij.
Wanneer ik een zeedahlia vind of er eentje op een vaste stek
weet te vinden, blijf ik op zeker even fotograferen. Met hun
zuil hechten zij zich aan de harde substraat, een rots of de
dijkversterking, en kunnen daar jaren blijven. Wanneer de
leefomstandigheden verslechteren, kunnen ze loskomen van
hun plekje en zich elders weer vasthechten. Enkele zeedahlia’s
op de Nieuwe Kerkweg volg ik al meer dan tien jaar!
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een interesse. Dat dacht ik altijd, als ik de grote zeenaald
(Syngnathus acus) spotte. Ach, weer een zeenaald. En zo
rond september zien we ze in grote aantallen vergeleken
met de rest van het jaar. Maar vandaag focus ik mij hier bij
Sint-Annaland op een exemplaar dat voor een deel boven
paarse kokerwormen uitreikt en daardoor vrijkomt van de
drukke achtergrond. Als ik dan de beelden terugkijk op mijn
display, begrijp ik eerlijk gezegd niet dat ik er tot nu toe zo
weinig aandacht aan heb besteed. Ik beloof beterschap. Het
onderscheid tussen de ‘kleine zeenaald’ en de ‘grote zeenaald’
blijkt ook een puntje. De lengte van de snuit in verhouding met
de gehele kop maakt het verschil. Verdiep je er maar eens in
en kom niet aan met de opmerking «Ik vond ze klein óf hij was
best groot». Succes!
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